
Informe de 
VACINACIÓN 

COVID-19

Thumbs-Up Que permite
Ademáis de ver o teu informe de vacinación, 
Chave365 permíteche:

 F Identificarte nos sistemas habilitados da  
Comunidade Autónoma de Galicia, por 
exemplo, no sistema É-Saúde do Sergas.

 F Realizar trámites electrónicos na Sede 
Electrónica da Xunta de Galicia:

 � solicitudes de axudas e subvencións, 

 � autorizacións,

 � inscricións en rexistros,

 � participación en programas xestio-
nados polos diferentes organismos 
autonómicos

 � ...



clipboard Onde podo ver o meu               
 informe?
1. Desde a app

2. Desde a web

User-circle Que é
Chave365 é un mecanismo de identificación e si-
natura electrónica da Xunta de Galicia. Permite aos 
cidadáns maiores de idade identificarse e asinar 
documentos sen necesidade de usar certificados 
dixitais nin DNI electrónico.

Para a realización de trámites, as persoas rexistra-
das en Chave365 só precisan:

 F Identificarse co seu NIF e clave persoal.

 F Asinar electronicamente cun código que re-
ciben no seu teléfono móbil, un código que é 
único para cada operación.

window-restore Como accedo?
1. En esaude.sergas.es premes en “ACCEDER”.

2. Cobres os datos para acceder con

3. Vas a “Historia Clínica” Arrow-Alt-Circle-Right “A miña historia 
clínica SERGAS”.

4. Premes en “O meu certificado COVID”.

5. Premes na icona para descargar o teu Certi-
ficado COVID-19.
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 � Presencialmente en calquera punto de acre-
ditación .

OU

 � No momento da vacinación, ao declarar a túa 
vontade de activala. 

Neste caso, recibes unha mensaxe coa túa 
clave de acceso. Debes cambiala para poder 
operar con Chave365. 

Paper-Plane

Exclamation-triangle Para modificar a clave de acceso:

a. Entras en sede.xunta.gal
b. Premes en “A miña sede”.
c. Introduces o teu NIF e o código que te 

chegou ao móbil.
d. Accedes a “Os meus datos” e seleccionas 

“Cambiar de contrasinal de Chave365”.
e. Insires o código que recibiches no mó-

bil e o novo contrasinal 2 veces para 
confirmalo.
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LIGHTBULB Como activo 
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